ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора ТОВ «Фабрікант.юа»
від «04» червня 2014 р. № 4 - АГ

Правила та умови акції «Продай непотрібне – купи
необхідне»
І. Загальні положення
1.1. Акція проводиться на підставі розділу IV Порядку надання тестового
доступу до закритої частини Торгового порталу Fabrikant.ua (далі – Порядок) та з
метою створення для учасників Порталу умов щодо реалізації ними існуючої
необхідності з продажу (придбання) матеріальних активів.
1.1.1. Згідно умов цієї Акції, під матеріальними активами, слід вважати,
основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді, які не є коштами,
цінними паперами та нематеріальними активами, та які, згідно з чинним
законодавством України, незаборонені до вільного продажу (придбання).
1.2. В Акції мають право брати участь лише учасники Порталу.
1.3. Беручи участь в Акції, тим самим:
1.3.1. учасник Порталу повністю підтверджує свою згоду з Правилами та
умовами акції (далі – Правила) та зобов’язується дотримуватися встановлених
норм, не здійснювати зловживання правами, отриманими згідно умов цієї Акції;
1.3.2. учасник Порталу, який здійснюватиме продаж матеріального активу,
підтверджує його належну якість.
1.4. Терміни, зазначені в цих Правилах, вживаються в значеннях, визначених
Порядком та Регламентом роботи Торгового порталу Fabrikant.ua (далі –
Регламент).

ІІ. Строк дії Акції
2.1. Акція проводиться в період з «00:00:00» годин за київським часом 10
червня 2014 року до «23:59:59» годин за київським часом 10 жовтня 2014 року.
2.1.1. Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити
зміни в строк дії Акції, попередньо повідомивши про це зацікавлених осіб,
шляхом опублікування на Порталі відповідної інформації в розділі «Новини».
2.2. Право, визначене п. 3.1. Правил, може бути використано лише:
2.2.1. учасником Порталу, який його отримав;

2.2.2. в межах строку, що становить період з моменту початку дії Акції до
«17:00:00» годин за київським часом 10 жовтня 2014 року.

ІІІ. Умови Акції
3.1. Учасник Порталу, який виявив бажання брати участь в Акції та
відповідає вимогам, визначеним в п. 4.1. Правил, отримує право використання
акційного доступу на наступних умовах:
3.1.1. право акційного доступу отримується, з метою організації та
проведення електронної торгової процедури та/або участі в процедурі,
організованій іншим учасником Порталу, згідно цих Правил;
3.1.2. Оператор, в межах дії акційного доступу, визначеного п. 3.1. цього
розділу, здійснює безоплатне підключення учасника Порталу, який його отримав,
до тарифного плану «Одна процедура».
3.2. Під час організації електронної торгової процедури, учасник Порталу продавець зобов’язаний зазначити правдиву інформацію про стан та якість
виставленого на продаж матеріального активу.
3.3. Під час реалізації отриманого права, згідно п. 3.1. цього розділу, учасник
Порталу застосовує електронну торгову процедуру у формі «Аукціон на
підвищення ціни».

IV. Вимоги до учасників Порталу
4.1. З метою отримання права, визначеного п. 3.1. Правил, учасник Порталу
повинен надіслати Оператору на електронну пошту: info@fabrikant.ua відповідну
заяву за підписом керівника та скріплену печаткою такого заявника, яка
міститиме інформацію щодо:
4.1.1. мети надання акційного доступу: організація електронної торгової
процедури або участь в процедурі, організованій іншим учасником Порталу (з
зазначенням номеру ЕТП);
4.1.2. предмета продажу (закупівлі) – матеріального активу;
4.1.3. запланованої дати організації електронної торгової процедури (подачі
заявки на участь).
4.2. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання заяви, згідно
п.п. 4.1. Правил, Оператор приймає рішення та повідомляє учасника Порталу
щодо відповідності/невідповідності такого учасника вимогам, визначеним цим
розділом.
4.2.1. За наявності підстав для відмови в наданні права використання
акційного доступу, визначеного п. 3.1. Правил, Оператор в прийнятому рішенні

зазначає обставину, що є підставою для відмови в наданні права використання
акційного доступу.
4.3. Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку
позбавляти учасника Порталу діючого права використання акційного доступу, в
разі виявлення факту неналежного використання такого права.

V. Заключні положення
5.1. Оператор не несе відповідальність за невідповідність матеріального
активу якості, визначеної в документації електронної торгової процедури.
5.2. В межах цієї Акції забороняється продаж матеріальних активів,
реалізація яких порушує законодавство України та/або права третіх осіб. В разі
порушення цього пункту, учасник Порталу – порушник самостійно несе
відповідальність за всі несприятливі наслідки, спричинені такими діями.
5.3. Внесення змін (доповнень) до Правил, здійснюється Оператором в
односторонньому порядку та у спосіб, визначений п.п. 2.1.1. Правил.

